
  AKTIV  غرفة اإلنتظار  

  انتظار ثم انتظار ثم انتظار
انتظار موعد طلب اللجوء , المقابلة الشخصیة , بطاقة الھویة , بدایة دورة اللغة 

األلمانیة, البحث عن مسكن والتخطیط لمستقبل أفضل 

 ھل تعانین من كل ھذا االنتظار الالنھائي  !!  ??

إذاً اقضي وقتك معنا بما فیھ المنفعة , اجعلي "مسرح نجمة الصباح" غرفة 
اإلنتظار الخاصة بك و خارطة الطریق التي قمتي  برسمتھا لحیاتك... 

 إملئیھا برؤیتك وتطلعاتك حیث ستقابلین صدیقات مثلك لتتبادلي معھن الرغبات 
  واالُمنیات واآلمال واألھداف.

إذا كنت تحبین الخیاطة , الرسم , التلوین , التصویر, التعامل مع الخشب باإلضافة 
إلى روایة القصص والحكایات أو الغناء , فأنت في المكان الصحیح والمناسب . 

تفضلي بزیارتنا یوم الجمعة 30 حزیران , الساعة 17:00 مساَء إلى مسرح نجمة 
الصباح . 

وفي المواعید التالیة : 

  .السبت 1 تموز , من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 19:00 مساَء

  .السبت 15 تموز , من الساعة 14:00 مساء حتى الساعة 19 مساَء

.األحد 16 تموز , من الساعة 14:00 مساء حتى الساعة 19:00 مساَء 

  .الجمعة 21 تموز, من الساعة 17:00 مساء حتى الساعة 20:00 مساَء

  .السبت 22 تموز, من الساعة 15:00 مساء وحتى الساعة 20:00 مساَء

  .األحد 23 تموز, من الساعة 15:00 مساء حتى الساعة 20:00 مساَء

  .الجمعة 28 تموز, من الساعة 17:00 مساء حتى الساعة 20:00 مساَء

  .السبت 29 تموز, من الساعة 15:00 مساء وحتى الساعة 20:00 مساَء

 .األحد 30 تموز, من الساعة 15:00 مساء وحتى الساعة 20:00 مساَء

بإمكانكم إحضار أطفالكم معكم , یمكننا األھتمام بھم, یمكنھم اللعب أیضاً والقیام 
بأعمال فنیة یدویة, بإالضافة إلى ذلك سوف نطبخ ونأكل معاً . 

منتظر باش! منتظر باش! منتظر باش! همش فقط منتظر باش! منتظر باش براي 
وقت تقاضاي پناهندگي! منتظر باش براي مصاحبه! منتظر باش براي كارت 

شناسايي! منتظر باش براي شروع كالس هاي آملاني! منتظر باش براي تأييد 
دريافت خانه شخصي و منتظر باش براي برنامه هاي آينده ! 

آيا از اين انتظار دائمي خسته شدي ؟ 

پس با ما فعال باش.
در تئاتر مورگن ِاشترن سالن انتظار خودت را طراحي كن با برنامه اي براي 

زندگيت. با آرزوهايت پرش كن، دوست پيدا كن و با خانم هاي ديگر تبادل نظر 
داشته باش درمورد آرزوهايشان، اميدهاشان و هدفهاشان.

اگر دوست داري خواب ببيني و يا عالقه به خياطي، نقاشي، طراحي، عكاسي 
داری يا با چوب و مواد ديگري كار مي كني، داستان تعريف مي كني و يا 

خوانندگي، اينجا دقيقاً درست آمده ايي. در تاريخ 30.06 ساعت 17:00 در تئاتر 
مورگن اشترن باش . 

ترمني هاي بعدي ما:

- شنبه 01.07 ساعت 11 تا 19
- شنبه 15.07 ساعت 14تا19

- يكشنبه 16.07 ساعت 14تا19
- جمعه 21.07 ساعت 17تا20
- شنبه 22.07 ساعت 15تا20

- يكشنبه 23.07 ساعت 15تا20
- جمعه 28.07 ساعت 17تا20
- شنبه 29.07 ساعت 15تا20

- يكشنبه 30.07 ساعت 15تا20

تو مي تواني فرزندانت  را با خودت بياوري. آنها سرپرستي خواهند شد.آنها مي 
توانند بازي كنند و كاردستي درست كنند. بعالوه ما هميشه با هم غذا مي پزيم و 

مي خوريم.
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